รุ่นที่

32

www.hrcenter.co.th

มอบวุฒิบัตร

เรียน
ออนไลน์
ผ่ านโปรแกรม

ทักษะ

หัวหน้างาน
“การสั่งงาน มอบหมายงาน
สอนงาน และติดตามงาน”

หลักการ
และเหตุผล

yyทักษะการสัง่ งาน มอบหมายงาน สอนงาน
และติดตามงาน เป็ นทักษะที่ “หัวหน้ าจ�ำเป็ น
ต้ องมี” หากขาดทักษะด้ านใดด้ านหนึง่ ไป
ก็จะเกิดความเสี่ยงว่างานที่สงั่ ให้ ลกู น้ องท�ำ
อาจไม่เป็ นไปตามที่คดิ ส่งผลให้ ต้องตาม
แก้ ปัญหา จนในที่สดุ งานก็ไม่เสร็ จตาม
ก�ำหนดเวลา
yyหัวหน้ างานที่ดีต้องสามารถปรับใช้ ทกั ษะ
ต่าง ๆ ได้ เหมาะสมกับสไตล์ของลูกน้ อง และ
โปรโมชัน่ พิเศษ
เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วย ซึง่ ต้ องฝึ กฝน
เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน
yyจึงเป็ นหลักสูตรที่จ�ำเป็ นต่อหัวหน้ างาน
ทุกท่าน
วิทยากร
วัน เวลา และสถานที่

วันพุธที่ 21 เมษายน 2564

เวลา 09.00-16.00 น. (เปิด Login 08.00 น.)

อาจารย์สมบุญ ธีรธรรมานุกูล

�	วิทยากรและที่ปรึกษาให้ กบั บริ ษัทชันน�
้ ำ

อัตราค่าอบรมท่านละ
สมาชิก 3,700 บาท + VAT 259 รวม 3,959 บาท / บุคคลทั่วไป 4,300 บาท + VAT 301 รวม 4,601 บาท
ช�ำระเงินก่อนวันที่ 14 เม.ย. 2564 เพื่อรับเอกสารก่อนการบรรยาย

หัวข้อการฝึกอบรม
1. เรี ยนรู้สไตล์หวั หน้ า และสไตล์ลกู น้ อง
2. วิธีการจัดการกับสไตล์ของตนเองให้ เข้ ากับ
ลูกน้ องและสถานการณ์
3. ความส�ำคัญและ “จุดพลาด” ของทักษะ
เหล่านี ้
a. การสัง่ งาน
b. การมอบหมายงาน
c. การสอนงาน
d. การติดตามงาน
4. หลักในการสัง่ งาน มอบหมายงานให้ เหมาะสม
กับผู้ปฏิบตั ิ
yyการเลือกงานที่จะสัง่ /มอบหมาย
yyล�ำดับขันตอนการสั
้
ง่ งาน

Workshop I พัฒนากลยุทธ์ การบริหารลูกน้ อง
แบบต่ าง ๆ
5. การสอนงานและการสร้ างแรงจูงใจในการท�ำงาน
ให้ กบั ลูกน้ อง
yyหลักการเรี ยนรู้ของผู้ใหญ่
yyเครื่ องมือต่าง ๆ ที่ใช้ ในการสอนงาน
Workshop II Role Play ฝึ กทักษะการจูงใจ
ลูกน้ องโดยอาศัยแนวคิด 6 ขัน้ ตอน
6. การติดตามงานให้ ได้ ทงงาน
ั ้ และได้ ใจลูกน้ อง
yyเครื่ องมือที่ใช้ ในการติดตามงาน
yyเทคนิคการติดตามงานที่ดี
Workshop III บูรณาการเทคนิคและกลยุทธ์
สุดยอดหัวหน้ างาน
7. ถาม-ตอบ

หลักสูตรฝึ กอบรม “ทักษะหัวหน้ างาน การสั่งงาน มอบหมายงาน สอนงาน และติดตามงาน รุ่ นที่ 32” (วันที่ 21 เม.ย. 2564)
1. *ชื่อ-นามสกุล.............................................................................

2. *ชื่อ-นามสกุล.............................................................................

*ต�ำแหน่ง...................................................................................

*ต�ำแหน่ง...................................................................................

E-mail...............................................มือถือ..............................

E-mail...............................................มือถือ..............................

*ข้อมูลนีอ้ าจเปิ ดเผยให้กบั วิ ทยากรเพือ่ ประโยชน์ในการปรับหลักสูตรให้เหมาะกับผูเ้ รี ยน

ชื่อและที่อยู่บริษัทส�ำหรั บออกใบก�ำกับภาษี
บริ ษัท................................................................................. เลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษี ............................................สาขา.................................
ที่อยู่ . .........................................................................................................................................................................................................
ประเภทธุรกิจ............................................................ โทรศัพท์ ............................................. ต่อ.................. โทรสาร....................................
ผู้ตดิ ต่อ..................................................................... E-mail........................................................................มือถือ.......................................
กรุ ณาช�ำระค่ าฝึ กอบรมก่ อนวันงาน

โอนเงิน หรื อเช็คขีดคร่อมในนาม บริ ษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด หรื อ HR Center Co., Ltd.
� ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 2403005727 � ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 0802359647 � ธนาคารกรุงศรี อยุธยา เลขที่ 3071269091

ค่ าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ ามี) ผู้โอนเงินจะต้ องเป็ นผู้ชำ� ระที่ธนาคาร หรื อช�ำระเพิ่มที่หน้ างาน
� เมื่อช�ำระเงินแล้ ว โปรด e-mail ส�ำเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อองค์กร ชื่อหลักสูตร มาที่บริ ษัทฯ ก่อนวันฝึ กอบรม
� เอกสารหักภาษี ณ ที่จา่ ย ตัวจริง กรุณาส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนมาให้ ก่อนวันอบรม
บริ ษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (ส�ำนักงานใหญ่)
52/37 ซอยกรุงเทพกรี ฑา 15 ถนนกรุงเทพกรี ฑา แขวงทับช้ าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจ�ำตัวผู้เสียภาษี 0105540023934
หมายเหตุ กรณีหลักสูตรยืนยันการจัดอบรมแล้ ว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินในทุกกรณี

สนใจสมัครสมาชิกหรื อส�ำรองที่น่ ัง public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท์ (02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1
อัตราค่ าฝึ กอบรมรวมเอกสารแล้ ว (ราคาต่ อ 1 ท่ าน)

